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  ملقدمةا

ال  هُ وحدَ  إال اهللاُ  أن ال إلهَ  ؛ وأشهدُ العاملني رب  هِ لل  احلمدُ 
صلى اُهللا عليه  هه ورسولُ حممداً عبدُ  أن  أشهدُ ؛ و له شريكَ 

  :  دوبع    .      وعلى آله وسلم

، الكبائرِ  أصحابَ  بأن  ، يعتقدونَ بأناسٍ  قيتُ كثريًا ما الت
منها،  رجونَ مث خيَ  من الزمنِ  فرتةً  جهنمَ  يف نارِ  بونَ عذَ سيُ 

 ؛احملكمة الكرميِ  القرآنِ  نصوصَ  أو متجاهلنيَ  جاهلنيَ 
صلى اُهللا عليه وعلى آله  حممدٍ  األعظمِ  الرسولِ  وأحاديثَ 
ماَت  كل فاسقٍ   على خلودِ  ؛ وتدلُ اليت تنفي ذلك وسلم

، مما جعلين ذلك املصري وبئسَ  جهنمَ  على فسقه يف نارِ 
، عسى الفساق مصريِ  ، لتوضيحِ كتَب هذه األسطر أنْ 

إىل  بالتوبةِ  ؛ فيبادرُ الكبائر ميارسُ  َمنْ  ذا العملِ  أن ينتفعَ 
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 املوتُ  هُ أن يأتيَ  ، قبلَ ممكن وقتٍ  ه يف أقربِ سبحانَ  اهللاِ 
ه إنّ  يقولُ  نْ مبَ  وال يغرت ؛ منها أبداً  إىل ناٍر ال خيرجُ  فيصري
احلبيَب  أو أنّ ؛ من النار ذنوبه مث خيرجُ  بقدرِ  عذبُ سيُ 

؛ له سيشفعُ  صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم املصطفى
؛ املعاصي ىل فعلِ ا إاليت تدعو  وحنو ذلك من هذه األقوالِ 

من  واملظللنيَ  ؛الكاذبة األماين  أصحابِ  واليت هي أقوالُ 
 هذا البحثَ  وقد قسمتُ ، بأقواهلم ومن يقولُ ؛ األشاعرة
   :إىل اآليت

  .  وصغائرُ  املعاصي  كبائرُ  ـ١

ال يســـــمى مؤمنـــــاً وال كـــــافراً وال  الكبـــــريةِ  صـــــاحبُ  ــــــ٢
  . نعمة  وكافرَ  منافقاً وإمنا يسمى فاسقاً 

  . الفاسق  توبةُ ـ  ٣
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   .جهنم  يف نارِ  دٌ خمل  الفاسقُ  ـ٤
سبحانه  اهللاَ  ، هذا وأسألُ الكافية ألدلةِ هذا با وقد أثبتُ 
؛ ونافعاً احلسنات يف ميزانِ  العملَ هذا  ، أن جيعلَ وتعاىل

 ه ويل ، إن ؛ وخالصًا له سبحانهللمسلمني واملسلمات
 ا حممدٍ نَ على سيدِ  وسلمَ  وصلى اهللاُ ، عليه والقادرُ  ذلكَ 

  . الطاهرينوعلى آله 
  :متهيد
 املعاصي خاصةً  ، يعملُ ولألسف من الناسِ  الكثريَ  إن 

 ه جتاهلَ ولكن  ؛ملستقبليف ا ه بالتوبةِ  نفسَ ؛ وميّين الكبائرَ 
من  ه أصبحَ أن  ، نسيَ به اليت حتيطُ  العظيمةَ  األخطارَ 
ه أنّ  ، نسيَ سبحانه اهللاِ  ةِ رمحمن  واملطرودينَ ؛ امللعونني
 جل جالله م موالناهُ عدَ تو  الذينَ ، من الفاسقنيَ  أصبحَ 



 ) ٥(                                  ومصيرهالفاسق 

ه ؛ وإصرارِ العصيان لكبائرِ  هِ ارتكابِ  ، بسببِ اجلحيم بنارِ 
  :عليها  هلذا

  وصغائرُ  املعاصي كبائرُ  : والً أ
 بــدليلِ  ،وكبــائرَ  إىل صــغائرَ : ىل قســمنيِ إ فاملعاصــي تنقســمُ 
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ــ!� �َ{:ســبحانه  :ســبحانهه وقولَــ },+-�.ِ/َــ �َ,+ ��-��1�0ــ 2��0�3َ
ــ{ ُ/CD ــ �1�0I- ــ�� َ/ِ.I-{  ُوســتجد  إىل  املعاصــي تنقســمُ  أن

  . وكبائرَ  صغائرَ 
يف  الــدائمَ  ا العقــابَ َهــفاعلُ  مــا يســتحقُ  كــلُ  هــي فالكبــائرُ 

  . منها  تبْ يَ  ا ملْ إذَ  جهنمَ  نارِ 
 ،على الطاعاتِ  ها املداومةُ اليت تكفرُ  فهي أما الصغائرُ 
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صلى اُهللا عليه  املصطفى احلبيبِ  وقولِ  ]٣١:النساء[}/َِ�\�ً
 اجلمعةِ  ىلإ واجلمعةُ  اخلمسِ  الصلواتُ (:وعلى آله وسلم

  مكفراتٌ  رمضانَ  إىل ورمضانُ 
َ
 تنبتِ ا اجُ إذَ  ا بينهن مل
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 الشريفُ  واحلديثُ  الكرميةُ  نصت اآليةُ  ]اه مسلمرو [)الكبائرُ 
 اهللاُ  ؛ فسيغفرُ املعاصي كبائرَ   إذا اجتنبَ  اإلنسانَ  على أن 
 واهللاُ  ،على الطاعاتِ  أنه حمافظٌ  ا سوى ذلك ما دامَ له مَ 

  . امليعادَ  فُ لِ ال خيُ  سبحانه
 موالنـا إليـه كمـا قـالَ  واملضـطرُ  والنسيانُ  ذا اخلطأُ  يلحقُ و 
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رُفِــَع (:صــلى اهللاُ عليــه وعلــى آلــه وســلم حلبيــُب املصــطفىا
رواه بــن ماجــة [)كرهوا عليــهومــا اســتُ  والنســيانُ  عــن أمــيت اخلطــأُ 
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 عَ فَــرَ  جــل جاللــه موالنــا أن  الســابقةِ  مــن اآليــةِ  ثبــتَ  ]والطــرباين
  . إليه  واملضطرِ  والنسيانِ  عن اخلطأِ  املؤاخذةَ 

 والزكاةِ  على الصالةِ  ها احملافظةُ ، تكفرُ فهذه هي الصغائرُ 
 والتسبيحِ  الكرميِ  القرآنِ  وتالوةِ  والصدقةِ  ج واحل والصيامِ 
   ذلك من هذه الطاعات وغريِ  سبحانه اهللاِ  ذكرِ و  والتهليلِ 

 من دائرةِ  خرجَ  ها اإلنسانُ اليت إذا ارتكبَ : أما الكبائرُ 
 النصوحَ  ها إال التوبةَ ، فال تكفرُ ساقِ الفُ  إىل زمرةِ  اإلميانِ 
  .  سبحانه وتعاىل إىل اهللاِ 

 ، كالزنـــــا الكبـــــائرَ  ي يرتكـــــبُ هـــــو الـــــذ الكبـــــريةِ  فصـــــاحبُ 
ذلـــك مـــن  وغـــريِ  الوالـــدينِ  وعقـــوقِ  اخلمـــرِ  شـــربِ و  والســـرقةِ 

فمــن  ،جهــنم مــن فعلهــا بنــارِ  اهللاُ  دَ الــيت توعــ هــذه الكبــائرِ 
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ى فاســـقاً ســـمَ عمـــداً فيُ  مـــن هـــذه الكبـــائرِ  واحـــدةً  ارتكـــبَ 
  . ه هلذه الكبريةِ ارتكابِ  بسببِ 

  مؤمناً  سمىيُ  الكبرية ال صاحب: ثانيا

 اموالنَ  وذلك ألن  ،املرجئةُ  يسمى مؤمنًا كما قالتِ وال 
َ  ه العزيزِ يف كتابِ  جل جالله بني  املؤمن غريُ  الفاسقَ  أن 
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صلى اُهللا عليه وعلى  احلبيُب املصطفى ويقولُ  ]١١:احلجرات[
 سرقُ وال يَ ، مؤمنٌ  زين وهوَ يَ   الزاين حنيَ زِين يَ  الَ (:آله وسلم
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 حنيَ  اخلمرَ  شربُ وال يَ ، مؤمنٌ  وهوَ  يسرقُ  حنيَ  السارقُ 
 ُمن قلبهِ  ميانُ اإل عَ نتِز أُ  ذلكَ  فإذا فعلَ ، مؤمنٌ  ا وهوَ يشر ،
هو  أفكافرٌ : اهللاِ  يا رسولَ  قيلَ  .عليه  اهللاُ  تابَ  تابَ  فإنْ 

؟  فما هوَ  قيلَ .  ال :؟ قال أفمؤمنٌ : قيل.  ال: ؟ قال
 صاحبَ  أن  ذا ثبتَ و  ]_رواه اإلمام زيد [)فاسقٌ : قالَ 

  . ال يسمى مؤمناً  الكبريةِ 

  سمى كافراً ال يُ  الكبريةِ  صاحبُ :ثالثاً 

 ألن  وذلكَ  اخلوارجُ  يسمى كافرًا كما قالتْ وكذلك ال 
 خترجُ  مبعصيةٍ  سبحانه وتعاىل اهللاِ  عصيانُ : هو الكفرَ 
 وجودَ  و جيحدَ  رَ نكِ أن يُ  اإلسالم، مثلُ  ها من ملةِ صاحبَ 
رسوًال من  له شريكاً؛ أو جيحدَ  ؛ أو جيعلَ سبحانه اهللاِ 

ذلك  منه؛ وحنوَ  الكرمي؛ أو آيةً  القرآنَ  رسله؛ أو ينكرَ 
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سبحانه  باهللاِ  ه معرتفٌ كذلك، ألن   ليسَ  الكبريةِ  وصاحبُ 
  . مقر برسله وكتبه 

 الفاسق، فالكافرُ  أحكامِ  غريُ  الكافرِ  أحكامَ  وأيضًا ألن 
 :جل جالله ال اهللاُ ه، كما قَ منه أو تزوجيُ  التزوجُ  ال جيوزُ 
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لى اهللاُ ص احلبيُب املصطفىه كما قال توريثُ  كما ال جيوزُ 

 ملتنيِ  أهلِ  بنيَ  توارثَ  الَ  أالَ (:وسلمعليه وعلى آله 
 رِ ه يف مقابِ أيضًا دفنُ  جيوزُ  كما ال ]رواه الرتمذي [)خمتلفتني

 ه جيوزُ أو الفاسق، فإن  الكبريةِ  صاحبِ  املسلمني، بعكسِ 
 املسلمنيَ  ه يف مقابرِ فنُ ه وده وتوريثُ منه؛ وتزوجيُ  التزوجُ 

    .املسلمني  علماءِ  مجاعِ إب
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ال  ،سمى كافراً ال يُ  الكبريةِ  صاحبَ  أن  وذا ثبتَ 
سبحانه  اهللاُ  يسمى فاسقاً، كما أخربَ  الكافرَ  ألن  العكسُ 
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  .  ]٤٤:املائدة[}"�#

  منافقاً  سمىصاحب الكبرية ال يُ  :رابعاً 

: هوَ  املنافقَ  ن ألَ  منافقًا وذلكَ  الكبريةِ  ى صاحبُ سم يُ  والَ 
  ليسَ  ريةِ الكب بُ احِ ، وصَ الكفرَ  نُ طِ بْ ويُـ  ميانَ اِإل  رُ الذي يُظهِ 
  . اهَ وال يكتمَ  املعاصيَ  رَ هِ ظْ يُ  هُ ن كذلك ألَ 
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;rِْ {:جل جالله اموالنَ  ا قالَ كمَ   رٌ كاف  املنافقَ  ن وأيضاً ألَ  
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 ذَ  ،هرسولِ وبِ  باهللاِ  ئُ ستهزِ ؛ ويَ باآلخرة بُ يكذتَ بَ ا ثَـ و  
ال يكّذب  هُ ن ، ألَ كذلك  ليسَ  الكبريةِ  ه؛ وصاحبُ كفرُ 

ا يأيت من ؛ وإِ هرسولِ وال بِ  باهللاِ  ئُ ستهزِ ؛ وال يَ باآلخرة
  . الشهوةِ  باملعاصي من جهةِ 
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كما   درك من النارِ  ويف أسفلِ ، ه كافرٌ ن ، إِ املنافقُ  فهذا هوَ 
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 :جل جالله اهللاُ  الَ ا قَ كمَ   ،فاسقٌ  املنافقُ  فكذلكَ  فاسقٌ 

}�� ���%�������ْ� ("ِ;�@ �"#ُ%�Y�َ)�ْ�{]وكمَ  ]٦٧:التوبة الفاسقَ  ا أن 
 صاحبَ  أن  ، وذا ثبتَ مبنافقٍ  ليسَ  فكذلكَ  بكافرٍ  ليسَ 

  .ى كافراً وال مؤمناً وال منافقاً سم ال يُ  الكبريةِ 

  سمى فاسقاً صاحب الكبرية يُ : خامساً 

 هِ  كتابِ ِيف  جل جالله اموالنَ  اهُ ا مس ى فاسقًا كمَ سم وإمنا يُ 
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 ) ١٥(                                  ومصيرهالفاسق 

"َ9 �#��('�.َ�َ� I_�.��ِ? Ny�Y�َ� 
@ُ/JR�6  Idَ���[��ِ? ً��
#َb �#�.'�7ُS
�����3�َV 
@ُ� ْ�Hَ� ��� qَ �4 �#�oِ.
هذه  أن  ويَ رُ  ]٦:احلجرات[}�7ُ�َ

احلبيُب  هُ ا بعثَ مَ عندَ  عقبةَ  بنِ  نزلت يف الوليدِ  اآليةَ 
 الزكاةَ  لقبضِ  صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم املصطفى

إىل  الوليدُ  وذهبَ ، هِ اخلزاعي وقومِ  ضرارِ  بنِ  احلارثِ  منَ 
صلى اُهللا عليه وعلى  هِ الل  إىل رسولِ  عادَ  مث  الطريقِ  بعضِ 

  الزكاةَ منعِين  احلارثَ  إن  اهللاِ  يا رسولَ : قائالً  آله وسلم
 ،هُ قتلَ  ردْ ومل يُ  الزكاةَ  مل مينعِ  احلارثَ  أن  معَ ، قتلي وأرادَ 
 فاسقاً  هُ سبحانَ  اهللاُ  اهُ فسم،  من الكبائرِ  كبريةً   ارتكبَ  هُ ألن 

 الكذبِ  دُ وهي تعم .  
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 {:هُ سبحانَ  اهللاُ  ويقولُ @َ� (@ُi �c����7
o��ْ� �"#��
��! �̂ !��:����
�5�[�K �d�H�?
2َ_ِ? �#ُSْ_�!cuَ��� +,�5ْ �6 ���V��َi 
@����5� 
6�َ� J  �#ُ �.ْ%َS
 ً�5�?َ9 +,�3��[�K 
@�[َ��َ)�ْ� �@�� �=�Wَ�
�ُ9���"#ُ%�Y{]فهكذا  ]٤:النور

 منَ  كبريةٌ   اليت هيَ  احملصناتِ  ن قذفَ مَ  سبحانه ى اهللاُ مس 
  . فاسقاً  الكبائرِ 

  ةٍ مَ عْ نِ  ى كافرُ سم يُ  الفاسقُ : سادساً 

ا كمَ  ،نعمةٍ  كافرُ   الكبريةِ  أو صاحبُ  ى الفاسقُ سم يُ  وقدْ 


�z ��^ِ {:سبحانه اهللاِ  يف قولِ '�.ْ�� >{�8 |ِ�(��� qَ �4 �&ّ ����
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��َ)َ/ ^���� +T'ِ.�Y �&
'َ�ِ; �}�َOَ�
Y�{ ْتركَ  أي  اوناً  احلج}("ِgَ� 
: ���& ���َ���Hْ�� ِ̂ �4 ~F��َa{]٩٧:آل عمران[.  

؛ نعمة ؛ وكافرَ فاسقاً  الكبريةِ  ى صاحبُ سم ا يُ فهكذَ  
  . هِ عصيانِ  بسببِ  وذلكَ  ،ومعتدياً وفاجراً ؛ وجمرماً وظاملاً 

  الفاسقِ  توبةُ  :سابعاً 

منه  لَ عليه وقَبِ  اهللاُ  ابَ ، تَ خالصةً  توبةً  الفاسقُ  وإذا تابَ 

�^ Sَ��� {:سبحانه وتعاىل الَ ا قَ كمَ   ،هُ توبتَ Z� N2�:)َ0َ� FZVِ;��
��5َ�
�� (@ُi ً�o����1 َD��4�� �̂ ��u��{]جل  وكما قال ]٨٢:طه


 {:جالله@�[�Pُ)ْVَ9 ْ�#�َ َ� 
�َ9 ًd�*�8�َ� ْ�#ُ �Hَ� �َrِ; �̂ !��:����
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: �� ْ����َ/َr:�ِ; ��#ُVC��� ���)ْ0�! ^���� 
@ِ[ِ?#ُVُ��� ْ����َ)ْ0َ�
Y�َ� �&: ��  �&
�� qَ �4 ْ��>��7�! 
@َ���
@���� ْ�#ُ �Hَ� � �"#�َ 
H�!}١�L{ �=�Wَ�
�ُ9

 �2��[Vَْw� ��[��
oَS ^�� ��ِ
�َS Nc�(��6�� 
@ِ[X?(2 ^X� N,���)ْ0(� @����u�E�6
�['�� �̂ !�5����U��� ����Hْ�� ��
6َ9 �@
H�V�� �{]١٣٦ ،١٣٥:آل عمران [

 نصوحاً  توبةً  هِ ذنبِ  منْ  ابَ ا تَ إذَ  الفاسقَ  أن  مما سبقَ  يتضحُ 
 هُ منه التوبة ويدخلُ  يقبلُ  سبحانه وتعاىل اهللاَ  فإن  أَ ةَ اجلن ، ا م
 هُ توبتَ  رَ وأخ  وال نادمٍ  تائبٍ  غريِ  هِ مصراً على ذنوبِ  ا ماتَ إذَ 

 التوبةَ  جل جالله منهُ  فلن يقبلَ  املوتُ  هُ  حضرَ حىت 

�� ���:{:سبحانه الَ ا قَ جهنم كمَ  هُ لُ خِ دْ وسيُ :Vِ;: �� qَ �4 ُd�?
# �&
(@ُi Idَ���[��ِ? �J�#>P�� �"#ُ �
H�! �̂ !��: ��  �=�Wَ�
�ُ_َ� ٍn!�َِb ^�� �"#�?#ُ��!



 ) ١٩(                                  ومصيرهالفاسق 

: �� ��#ُ��!: �� �"�َ/�� 
@ِ[
'َ �4 �&ً�'���8 ً�'� �4 �&}١�{ �z�P
'َ���
:��8 �c�َWX'(P�� �"#ُ �
H�! �̂ !��: �� ُd�?
#:��� ��َ��8 �َrِ; q �@���5�8َ9

 N2�:)ُ/ 
@���� �"#ُS#��! �̂ !��:�� َ��� �"�� �z
.ُS FZVِ; َ��َb �c
#��ْ�
ً�'��َ9 ً�?�َ��4 
@�[َ� �َV
5َ�
4َ9 �=�Wَ�
  . ]١٨، ١٧:النساء[}9ُ�

  جهنم يف نارِ  خملدٌ  الفاسقُ  :ثامناً 

ا منها أبداً ؛ وهَ  خيرجَ  ؛ فلنْ  جهنمَ  نارَ  الفاسقُ  ا دخلَ وإذَ 
  : على ذلك اليت تدلُ  األدلةُ  يَ هِ 

 * سيجدُ  الكرميِ  يف القرآنِ  من يتأملُ  إن  عقيدةَ  أن 
جل  اهللاُ  ا أخربَ كمَ   يهوديةٌ  عقيدةٌ  هيَ  ارِ الن  منَ  اخلروجِ 
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�P)��� ���)�2�{:عن ذلك بقوله جاللهَS ^َ� ْ�#ُ��َb��  :�ِ;
+,�3��5
H(� ً���(!َ9{ ُاهللا عليهم بقوله سبحانه فرد}Dُْb 

: �� �5��4 
@ُSْ�َe:Sَ9: �� �j� ْe�! ^َ َ� ً�5
[�4 �& 
�َ9 �G�5
[�4 �&
: �� qَ �4 �"#ُ�#ُ%َS�"#�َ 
HَS َ� ��� �&{]٨٠:البقرة[  مث  رَ قر 

?� qَ ��^ {:بقوله اخلالدةَ  احلقيقةَ  سبحانه وتعاىل
 ����o
1َ9 �=�Wَ�
�ُ_َ� �&ُ�َW'�O�U �&ِ? 
zَv��8َ9�� ًdَWX'�Y �n�Pَ/

�(����"��5����U ��['�� 
@�� قد كسبَ  والفاسقُ  ]٨١:البقرة[}2ِ 
  .ه وذنوبُ  هُ به خطيئاتُ  وأحاطتْ  السيئاتِ 
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ِ� �� :&� ��Y�2�#�َ&� {:سبحانه وتعاىل اهللاُ  ويقولُ  *H�! ^����
ً�5�?َ9 ��['�� �̂ !�5����U �@(��[�6 �2�َV �&َ� ("ِgَ�{]جل ويقول  ]٢٣:اجلن


ِ� �� :{:جاللهH�! ^������ �&َ�#�Y�2�� �& �& ْ�U
5�! �G�3��5�8 (5�Hَ��!
N�ِ[>� N��َ��4 �&َ��� ��['�� ً�5����U ً�2�َV{]ا عرفنَ  قدْ و  ]١٤:النساء

 وصغائر؛ وأن  إىل كبائرَ  املعاصي تنقسمُ  ن بأَ  ا سبقَ فيمَ 
 على الطاعات؛ ومل يبقَ  احملافظةِ  بواسطةِ  رُ ف كَ تُ  الصغائرَ 

 الكرميتني اآليتنيِ  يف هاتنيِ  وهي املقصودةُ  ،الكبائرُ  إال 

 سبحانهعنها بقوله  رُ واملعبـ:}: �� �ِ
H�! ^�����&{ فتأمل يف

̂� ��']�� 9َ?��5ً{:قوله !�5����U �@(��[�6 �2�َV �&َ� ("ِgَ�{ويف قوله: 
}N�ِ[>� N��َ��4 �&َ��� ��['�� ً�5����U ً�2�َV �&ْ �U
هو  واخللودُ }!�5
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 �=� ����� �H�6 ْ��� ��{:سبحانه اهللاُ  الَ ا قَ كمَ   الدوامُ .َb ^X� �ٍ�*�.
�"��5���َeْ�� �@�[َ� (zX� "ِgَ�َ9 �5ْ ُeْ��{]أبداً  أما لفظةُ  ]٣٤:األنبياء

  .  خالدينَ  لكلمةِ  توكيدٌ  فهيَ 


����ً {:سبحانه وتعاىل اهللاُ  ويقولُ  *k�� Dُْ�ْ%�! ^����
: �� �n��َa�� ��['�� ً�5����U �@(��[�6 �G��u�E��َ� ً�5X�Hَ�>� �&
'َ �4 �&

َ���ً�'�A�4 ً�?�َ��4 �&َ� (5�4َ9�� �&���H{]ويقولُ  ]٩٣:النساء 

̂� �َ{:سبحانه !��:���� َ��� ���Uu ً�[َ�ِ; �&: �� ���� �"#�4
5�! 
:�ِ; �&: �� ��(��8 F��:�� �]ْ)(��� �"#ُ ُ�ْ%�! َ��� Xy�oْ��ِ?  �̂��� �"#ُV
E�!

�=��َr Dْ�Hْ)�!{ ْاحملرمةَ  سَ النف ويقتلِ  اهللاِ ب أي يشرك ،
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�� }��{!� iَ9 �yَْ���ً{ويزين#�! ���َ��Hْ�� �&َ� 
j�4�َ��!
ً�V��[�� �&'�� 
5ُ ْe�!�� �d����'�%ْ��}��{َِ;:�  �̂ ��u�� ���َS ^��

 
@ِ[�S�َWX'�Y �&: �� ُ�X5�.�! �=�Wَ�
�ُ_َ� ً�o����1 +T��4 َD��4��
�8(2 ً�2#ُ)َa �&: �� �"�َ/�� Ic����P�8ً� ]٧٠ـ  ٦٨:الفرقان[}'

 الزاين خالدونَ و  والقاتلَ  املشركَ  على أن  دلت اآليتانِ 
  .  على معصيتهم فتأمل ينَ ا داموا مصر مَ  جهنمَ  يف نارِ 

̂� /�c�َWX'(P�� ْ�#�.�Pَ {:جل جالله اهللاُ  ويقولُ  * !��:����
�E�6u�J X� @�[َ� �(� ٌd:��r 
@�[ُ%��
�َS�� ��[� �ْ�ِ? IdَWX'�Y: �� �̂ 
̂ �� �&

 ً�� Aْ�� Dِ
': �� �̂ X� ً�HَO�b 
@�[��#�6�� 
z�'�*ْaُ9 ��:Vَ_َ/ @ٍ�1��4
�"��5����U ��['�� 
@�� 2ِ�(��� ����o
1َ9 �=�Wَ�
 ]٢٧:يونس[}9ُ�
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9ُ�
��Wَ=� {:وقوله }/�c�َWX'(P�� ْ�#�.�Pَ{:قوله فتأملْ 
�� 2ِ�(��� ����o
1َ9
@ �"��5����U ��['��{ سيخرجونَ  هلْ ف 

  منها ؟ 

ْ�����@� {:سبحانه اهللاُ  ويقولُ  *_�َ� �#ُ%�Pَ� �̂ !��:�� �(�َ9��
 َD'�b�� ��['�� ���5'�4ُ9 ��[
��� �#�6��ْe�! "َ9 ���3��2َ9 ��: ُ/ �2�(���

� 2ِ�(��� ���َ��4 �#ُb�ُr 
@�[َ��ُ/ ���:��"#�?Z�َ�ُS �&ِ? @ُ�{ 
̂� ��Pَ%ُ#���9َ{:قوله فتأملْ  ]٢٠:السجدة[ !��:�� �(�{ 

كافرًا أو منافقًا أو   سواًء كانَ  فاسقٍ  كل   فيدخلُ 

�� 3��2َ9��� 9َ" {:قوله وتأملْ  ،كبرية  صاحبَ : ُ/
��['�� ���5'�4ُ9 ��[
��� �#�6��ْe�!{  ْ؟   خروجٌ  هناكَ  فهل  
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�gَ� qَِ") �� :{:سبحانه وتعاىل اهللاُ  ويقولُ  *��! َ� �&
���%�Y�َ)�ْ� ِ�
   .]٩٦:التوبة[}�4^ِ �ْ�%َ#

فنهايتهم إىل   جل جاللهإذا مل يرَض عنهم موالنا و 
 من رضَي عنه اهللاُ  إال  ةَ اجلن  ، ألنه لن يدخلَ جهنم
  .  سبحانه

 ��;ِ") �ْ�(ُ�)��o�6 F�)َ� �2'ٍ@{:جل جالله اهللاُ  ويقولُ  *
}١�{ ِ̂ !X5�� ��
#�! ��[َV
#َ 
7�!}١L{ ��[
��4 
@�� �����

��ِ.�Q�َ0ِ?{]سبحانه وتعاىل لويقو  ]١٦ـ١٤:االنفطار:} ("ِ;
�"��5����U �@(��[�6 �ِ�َ��4 F�� �����ِ
���ْ� }�� {َ� 

:�َ)�!�"#�P� 
.�� �&'�� 
@���� 
@�[
ويقول  ]٧٤،٧٥:الزخرف[}�� �4�
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ِ���ً �gَِ") �َ&� �6]��)@� �َ{:سبحانه��� �&(?�2 �c_ْ�! ^�� �&:Vِ; 
َ��� ��['�� �c#��! q'
o�!{]جمرمٌ  فاجرٌ  والفاسقُ  ]٧٤:طه .  

صلى اُهللا عليه وعلى آله  احلبيُب املصطفى ويقولُ  * 
 ارِ  نَ ِيف  وَ هُ فَـ  هُ سَ فْ نَـ  لَ تَ قَ فَـ  لٍ بَ جَ  نْ ى مِ د رَ تَـ  نْ مَ (:وسلم
ى س حتََ  نْ مَ اً ، وَ دَ بَ ا أَ هَ يْـ اً فِ دَ ل اً خمَُ دَ الِ خَ  هِ يْ ى فِ د رَ تَـ يَـ  مَ ن هَ جَ 
 سُ فَ  هُ سَ فْ نَـ  لَ تَ قَ ًا فَـ ُمس حَ تَ يَـ  هِ دِ  يَ ِيف  هُ م هَ جَ  ارِ  نَ ِيف  اهُ س مَ ن 
 ةٍ دَ يْ دِ ِحبَ  هُ سَ فْ نَـ  لَ تَ قَـ  نْ مَ ، وَ اً دَ بَ ا أَ هَ يْـ ًا فِ دَ ل ًا خمَُ دَ الِ خَ 
اً دَ الِ خَ  مَ ن هَ جَ  ارِ  نَ ِيف  هُ نَ طْ ا بَ َِ  أُ جيََ  هِ دِ  يَ ِيف  هُ تُ دَ يْ دِ حَ فَ 
  . )اً دَ بَ ا أَ هَ يْـ اً فِ دَ ل خمَُ 
 عَ طَ تَ اقْـ  نِ مَ (:صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم ويقولُ  *
 هُ لَ  بَ جَ وْ أَ وَ  ةَ ن اجلَْ  هِ يْ لَ عَ  هُ الل  مَ ر حَ  هِ نِ يْ مِ يَ بِ  مٍ لِ سْ مُ  ق حَ 
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 ولَ سُ ا رَ يَ  لَ يْ ، قِ ارَ الن  الَ اً ؟ قَ رَ يْـ سِ اً يَ ئَ يْ شَ  انَ ن كَ إِ وَ : هِ الل :
  . )اتٍ ر مَ  الثَ ثَ :  كَ لِ ذَ  الَ قَ  اكَ رَ أَ  نْ اً مِ بَ يْ ضِ قَ  انَ ن كَ إِ وَ 
 ِيت م أُ  نْ ا مِ مَ (:سلمصلى اهللاُ عليه وعلى آله و  ويقولُ  *
ا مبَِ  مْ هُ ظْ فَ حيَْ  ًا ملَْ ئَ يْ شَ  ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ  ورِ مُ أُ  نْ مِ  ِيلَ وَ  دٌ حَ أَ 
  . )ةَ ن اجلَْ  ةَ حَ ائِ رَ  دْ جيَِ  ملَْ  ال إِ  هُ سَ فْ نَـ  هِ بِ  ظَ فِ حَ 
 لُ خُ دْ يَ  الَ (:صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم ويقولُ * 
 )ْربٍ كِ   نْ مِ  لٍ دَ رْ خَ  نْ مِ  ةٍ ب حَ  الُ قَ ثْـ مِ  هِ بِ لْ  قَـ ِيف  نْ مَ  ةَ ن اجلَْ 

 لُ خُ دْ يَ  الَ (:صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم ويقولُ 
 )ىطَ عْ ا أَ مبَِ  انُ ن مَ  الَ وَ  لٌ يْ خبَِ  الَ وَ  ـادع أي خم ـٌب خِ  ةَ ن اجلَْ 

 لُ خُ دْ يَ  الَ (:صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم ويقولُ 
صلى اُهللا عليه وعلى  ، ويقولُ أي منام )اتٌ ت قَـ  ةَ ن اجلَْ 

صلى  ويقولُ  )مٍ حِ رَ  عُ اطِ قَ  ةَ ن اجلَْ  لُ خُ دْ يَ  الَ (:آله وسلم
 رٍ مخَْ  نُ مِ دْ مُ  ةَ ن اجلَْ  لُ خُ دْ يَ  الَ (:اُهللا عليه وعلى آله وسلم
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هذه من  ذلكَ  إىل غريِ . . .  )انٌ ن مَ  الَ وَ  اقٌ عَ  الَ وَ 
ا مل إذَ ، فَ اهَ ذكرُ  اليت يطولُ  الشريفةِ  النبويةِ  األخبارِ 
 الَ وَ  ك شَ  ين سيذهبون ؟؟؟ الَ فأَ  ةَ ن اجلَْ  هؤالءِ  يدخلْ 
 ال إِ  دُ وجَ ال يُ  هُ ن ، ألَ مَ جهن ارِ إىل نَ  أم سيذهبونَ  ريبَ 

�َ�ِ!Ny {:سبحانه وتعاىل ، كما قال اهللاُ اجلنة أو النار
� F�� Ny!�َِ��� �d(���ْ�� F���-�H(P�{]٧:الشورى[ .  

من  كبريةً   من أصابَ  كل   أن  تبّنيُ  قاطعةٌ  فهذه أدلةٌ  
 هِ ولرسولِ  سبحانه هِ ل لِ  ، عدوٌ ، فاجرٌ فاسقٌ  فهوَ  الكبائرِ 

جل  هِ رب  بنعمةِ  وكفرَ  صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم
؛ وال  نادمٍ  مصراً على ذنبه غريَ  ؛ وأنه إذا ماتَ جالله
فإنه من أهل النار خالدًا فيها أبد اآلبدين  تائبٍ 

�^ {:سبحانهًء مبا كسبت يداه كما قال ربنا جزاَ�



 ) ٢٩(                                  ومصيرهالفاسق 

�G���! ً��
'�U I,(2َr َ��َ%�ْ�� Dْ�
H�! }� { Dْ�
H�! ^���� َ��َ%�ْ��
ً�t��K I,(2َr �G���!{]جل جاللهوكما قال  ]٧،٨:الزلزلة: 

}:� ْD�
H�! ^�� �ِ�َ���ْ�� Dِ
�َ9 XF�V���َ9 ��� 
@ُ�X'�V���َ_ِ? �]
'
�! َ��� �&ِ? �E
��! ً�J#�Y: �� ِ"��3 ^�� �&َ� 
5ِ� َ��� ً�t'���� �&

ً�-�7َV{]ال خيلف  سبحانه وتعاىلوهو  ]١٢٣:النساء

&� ;ِ") �� :{:سبحانه اهللاُ  ؛ وال يظلم أحداً ، يقولُ امليعاد
�3��H'�ْ�� �j� ْe�! َ�{]جل جالله ويقولُ  ]٩:آل عمران: 

}���� (��5َ� ُ�
#َ%�ْ� ُ�(5�.�! ���R (TَAِ? �َVَ9�5'ِ.�Hْ Z� ٍ�{]٢٩:ق[ .  



  )  ٣٠(                                 ومصيرهالفاسق 

أو ألقى  ن له قلبٌ ملن كا ،للمرادِ  يةٌ اففي هذا كف
على سيدنا وسلم  ى اهللاُ ل ، وصَ السمع وهو شهيد

  . حممد وعلى آله الطاهرين 
  إخوانه املؤمننيراجي عفو رب ودعاء 
  اهللا علي زايد حفظ
  ه١٤٢٣حمرم  غرة
  م٢٠٠٢ / ٣ /١٥
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